Basisschool OLVA Steenbrugge
Kleuterschool ’t Sparrenhof
Steenbrugge, 22/02/2021
Beste ouders,
Op donderdag 25 en vrijdag 26 maart houdt het oudercomité de jaarlijkse koekjesverkoop.
De prijzen van de koekjes en truffels blijven dezelfde als vorig jaren. De opbrengst van
dergelijke acties is altijd ten voordele van de kinderen.
1. Indien u koeken of truffels wil bestellen, waarmee u het oudercomité
en onze beide scholen steunt, breng dan het ingevulde strookje
onderaan binnen in klas.
2. Betalen kunt u bij wijze van overschrijving op het rekeningnummer van
het oudercomité van Olva Steenbrugge: BE80 3631 3606 5677.
3. Het afhalen van de koekjes en truffels, met de nodige afstand, gebeurt in de eigen
school (Steenbrugge of Sparrenhof) en dit op donderdag 25 en vrijdag 26 maart
tussen 15u. en 17u.
Evenals vorig jaar wordt de leerling, die het grootst aantal koekjes en truffels verkoopt in zijn
of haar klas, beloond met een boeken- of cd-bon, mits een verkoop van minimum € 25.
Vanwege het oudercomité en het schoolteam danken wij u voor de steun en wensen wij u in
ieder geval nu reeds smakelijk eten!!!
Namens het oudercomité en de school,
Joris Allaert, voorzitter en Peter Mergaert, directeur.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De familie van (naam van de leerling) …………………………………………………uit
klas…………………
van de school:
O Steenbrugge
O Sparrenhof
bestelt:
Vanillewafels (zacht): per doos van 700 g
……… X € 5 = € …………
Boterwafels (hard) met chocolade: per doos van 700 g
……… X € 5 = € …………
Frangipane: per doos van 700 g
……… X € 5 = € …………
Carré-konfituurtjes: per doos van 700 g
……… X € 5 = € …………
Schilfertruffels: per doos van 250 g
……… X € 5 = € ………....
Ik schrijf € …………… over op het rekeningnummer BE80 3631 3606 5677 van het
oudercomité.
Handtekening,
olvasteenbrugge.be
tsparrenhof.be
Baron Ruzettelaan 439, 8310 AssebroekDries 4, 8310 Assebroek
050 358 118
050 375 385

